
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย 

สมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก   ประจําป   ๒๕64 
วันท่ี  17   พฤษภาคม   ๒๕64  เวลา  10.00 น.   

ณ   หองประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย ช้ัน 2 
*************** 

ผูมาประชุม 
๑. นายธนานันท เท่ียงฟู    ประธานสภาเทศบาลเมืองพิชัย 
๒. นางก่ิงแกว  แสงรุง    รองประธานสภาเทศบาลเมืองพิชัย 
๓. นางนฤมล  ปุณะศิริ    สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย 
๔. นายสุทิน  โลกคําลือ   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย 
๕. ร.อ.ประเสริฐ เพ่ิมพูล    สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย 
๖. นางลัดดา  หอมโกศล   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย 
๗. นางศศิวรรณ  ซ่ือตระกูล   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย 
๘. นางสาวพรรณอร สารสืบ    สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย 
๙. ร.ต.วิเชียร  ฝนมณีวรรณ   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย 
๑๐. ร.ต.มานพ  กิตตะวงค   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย 
๑๑. นายสงา  กันทะ    สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย 
๑๒. นายสุพัฒ  อูเงิน    สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย 
๑๓. นายโสดา  ตะโกสีย    สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย 
๑๔. นายกิตติวัฒน ฝนสุตา    สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย 
๑๕. นายอินถา  ปนตาติ๊บ   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย 
๑๖. นายสมนึก  ตันชุม    สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย 
๑๗. นายบุญศรี  ศรียอด    สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย 
๑๘. นายวิทยา  ธิมา    เลขานุการสภาเทศบาลเมืองพิชัย 
 

ผูเขารวมประชุม 
๑. นายสองเมือง วงคไชย    นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย 
๒. นายอรุณ    พีระเชื้อ            รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย 
3. นายอํานวย   เสนาวรรณ        รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย 
4. นายนิธิ    อุณหเลขจิตร      รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย 
5. นางสุภาษร    คําเครือ        เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย 
6. นางสาวจิตรลดา   มาเร็ว        เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย 
7. นายวิทยา    โพธินคร          ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองพิชัย 
8. นายชัยวัฒน    นันตะกูล   ปลัดเทศบาลเมืองพิชัย 
9. นายธัชนะ  โตวิยานนท   ผูอํานวยการกองชาง 
10. นางจุฑามาศ  เรือนสอน   ผูอํานวยการกองคลัง 
11. นางวาสนา  มงคลสิทธิ์   หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
12. นางนิดา  นันตะกูล   ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ 
13. นางวิศัลยา  สุภาโม    ผูอํานวยการกองการศึกษา 
14. นางนวรัตน  ศิริผัด    หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป 
14.นางสาวลัดดาวัลย    ปนทะโชติ   นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
15. นายโอฬาร   ศิลปสนธยานนท   ผูชวยเจาหนาท่ีประชาสัมพันธ 
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16. นายทวี  สมยอด    สารวัตรกํานัน 
17. นายศรีทน  ศรีชัยวงค   กํานันตําบลพิชัย 
18. นายเชน  จันทะวงศ   ผูใหญบานหมูท่ี 1 
19. นายจรัส  ขันคําตั้ง    ผูใหญบานหมูท่ี 4 
20. นายนิยม  คําปนบุตร   ผูใหญบานหมูท่ี 5 
21. นายนรินทร  ฟูคํา    ผูใหญบานหมูท่ี 8 
22. นางเพ็ญนภา  ตันชุม    ผูใหญบานหมูท่ี 13 
23. นายอมรพันธุ วิเศษพานิช   ประชาชน 
24. นายชัยชนะ  องอาจ    ประชาชน 

    
 

**************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-3- 

 
เริ่มประชุมเวลา  ๑0.๐๐ น. 
เลขานุการสภาฯ -    เรียนทานประธานสภาเทศบาลเมืองพิชัย ท่ีเคารพ วันนี้เปนวันประชุมสภาเทศบาล

เมืองพิชัย สมัยสามัญ สมัยแรก   ประจําป  ๒๕64   ประธานสภาฯ ไดกําหนดใหมีการ
ประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย ในวันท่ี 17  พฤษภาคม  2564    เวลา ๑0.๐๐ น.  
และขณะนี้สมาชิกสภาเทศบาลฯ ไดมาประชุมครบองคประชุมแลว จึงขอเรียนเชิญทาน
ประธานสภาเทศบาล จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และดําเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระตอไป  

 
   -  เรียนประธานสภาเทศบาลเมืองพิชัย และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน 
  

ประกาศสภาเทศบาลเมืองพิชัย 
เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ.๒๕๖4 

 ตามท่ี สภาเทศบาลเมืองพิชัย ไดมีมติในการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย สมัยสามัญ ครั้งแรก     
เม่ือวันท่ี  11 พฤษภาคม 2564    กําหนดใหมีการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก  ประจําป 
พ.ศ.๒๕๖4  ตั้งแตวันท่ี  14  พฤษภาคม  2564   เปนตนไป  มีกําหนดไมเกิน  ๓๐ วัน 

  ฉะนั้น อาศัยอํานาจความในมาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม   จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย  สมัยสามัญ สมัยแรก  ประจําป พ.ศ.๒๕๖4  ตั้งแตวันท่ี  14 
พฤษภาคม  2564   เปนตนไป  มีกําหนดไมเกิน  ๓๐ วัน 
   ประกาศ  ณ  วันท่ี  11  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖4 
                                                        ธนานันท  เท่ียงฟู 

(นายธนานันท  เท่ียงฟู) 
                          ประธานสภาเทศบาลเมืองพิชัย 

 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง  ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

 
- ไมมี – 
 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งแรก เม่ือวันท่ี 11 พฤษภาคม  2564 

นายธนานันท  เท่ียงฟู     - ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมเสนอผลการพิจารณา 
ประธานสภาฯ          ตอท่ีประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย 
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นางศศิวรรณ ซ่ือตระกูล          - เรียนประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน    
สมาชิกสภาฯ                 ขาพเจานางศศิวรรณ ซ่ือตระกูล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย ในนาม 
                                คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา ดวยในวันท่ี  12  พฤษภาคม 
                                ๒๕๖4  เวลา 10.0๐ น.   ณ สํานักงานเทศบาลเมืองพิชัย คณะกรรมการตรวจ    
                               รายงานการประชุมไดพิจารณาตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย 
                               จาํนวน  ๑  ฉบับ   คือ การประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย  สมัยสามัญ ครั้งแรก 
                               ประจําป  ๒๕๖4 เม่ือวันท่ี  11 พฤษภาคม  2564   เห็นวารายงาน 

การประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย สมัยสามัญ  ครัง้แรก  ประจาํป  ๒๕๖4 
เปนการถูกตอง จึงมีมติใหนําเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาลเพ่ือใหสภาเทศบาล 
รับรองรายงานการประชมุ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับ 
การประชุมสภาเทศบาล  พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ ๓๓  ตอไป 

 

นายธนานันท  เท่ียงฟู      - คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ไดเสนอรายงานการประชุมของ   
ประธานสภาฯ         คณะกรรมการเรียบรอยแลว จะมีสมาชิกสภาฯ ทานใดขอแกไขรายงานการประชุม

หรือไม 
 
 
สมาชิกสภาฯ  - ไมมี 
 
นายธนานันท  เท่ียงฟู     -  หากไมมีสมาชิกสภาฯ ทานใด  ขอแกไขรายงานการประชุม จึงขอมติจากท่ี       
ประธานสภาฯ               ประชุมสภาฯ   ทานใดใหความเห็นชอบรับรอง รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมือง

พิชัย  สมัยสามัญ  ครั้งแรก  ประจําป  ๒๕๖4  ขอไดโปรดยกมือ 
 

มติท่ีประชุม       - เห็นชอบเปนเอกฉันท (เห็นชอบ 16 เสียง ประธานฯและเลขาฯ งดออกเสียง  2 เสียง) 
 

 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง  การแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีเมืองพิชัยตอสภาเทศบาลเมืองพิชัย 
 
นายธนานันท  เท่ียงฟู    - ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม มาตรา ๔๘ ทศ 
ประธานสภาฯ กําหนดวา กอนนายกเทศมนตรีเขารับหนาท่ี ใหประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภา

เทศบาลเพ่ือใหนายกเทศมนตรีแถลงนโยบายตอสภาเทศบาลจึงขอเชิญนายกเทศมนตรี 
                               แถลงนโยบายตอสภาเทศบาล 
 
 
นายสองเมือง  วงคไชย - เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองพิชัยท่ีเคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี ทุกทาน กระผม นายสองเมือง วงคไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย ขอแถลงนโยบาย              

ตอสภาเทศบาลใหรับทราบ ดังนี ้
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ญัตติ เรื่อง คําแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย 

คําแถลงนโยบาย ของ  นายสองเมือง วงคไชย 
นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย 

แถลงตอสภาเทศบาลเมืองพิชัย 
ทานประธานสภาเทศบาลเมืองพิชัย และสมาชกิสภาเทศบาลเมืองพิชัย ท่ีเคารพ                         
                          ตามท่ีไดมีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกเทศบาลเมืองพิชัย เม่ือวันอาทิตยท่ี                  
28 มีนาคม 2564 และคณะกรรมการการเลือกตั้ง ไดประกาศผลการเลือกตั้งเปนท่ีเรียบรอยแลว เม่ือวันท่ี                  
๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ 
                          ซ่ึงกระผมนายสองเมือง วงคไชย ไดรับความไววางใจจากพ่ีนองประชาชนในเขตเทศบาล 
เมืองพิชัย ใหมาดํารงตําแหนง นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย นั้น 
                        เพ่ือใหการบริหารงานของเทศบาลเมืองพิชัย มีความชัดเจน สามารถนําไปปฏิบัติ ไดอยาง        
เปนรูปธรรม สอดคลองกับบัญญัติของกฎหมายท่ีกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของเทศบาล โดยยึดนโยบายรฐับาล 
กระทรวงมหาดไทย กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน นโยบายของจังหวัดลําปางและความตองการของพ่ีนอง 
ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีเปนหลักในการบริหารงานกระผมขอนําเสนอนโยบายเพ่ือการพัฒนา  ภายใตกรอบ วิสัยทัศน  
 “ สรางความเจริญกาวหนาอยางม่ันคง  และยั่งยืน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต ของประชาชนในทุกดาน”   
และคําขวัญ “ขจดัความยากจน  ประชาชนอ่ิมทอง  ปกครองโดยธรรม  คํ้าจุนศาสนา   นําประชาผาสุก”     
 
โดยขอนําเสนอเปนรายดาน   ดังตอไปนี้ 
๑. นโยบายดานเศรษฐกิจ 
                           เปนนโยบายท่ีตองการสงเสริมใหประชาชนในเขตเทศบาลเมืองพิชัย  มีรายไดท่ีเพียงพอ         
ตอการดํารงชีวิต มีอาชีพเสริม สงผลใหมีชีวิตและความเปนอยูท่ีดีข้ึน โดยมีแนวทางการดําเนินนโยบายดังนี้  
                          ๑.๑ สงเสริมและสนับสนุนใหวิสาหกิจชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได       
                            สงเสริมการรวมกลุมอาชีพตางๆ ตั้งเปนวิสาหกิจชุมชนของแตละกลุม/หมูบาน โดยมี 
เทศบาลฯ เปนพ่ีเลี้ยงและเนนใหมีการพ่ึงตนเองเปนอันดับแรก และตอยอดเปนท่ีพ่ึงพากันเอง และการรวมพลังให   
กลุมมีความเขมแข็งเพ่ือสามารถมีอํานาจในการตอรองกับกลุมอ่ืนๆภายนอกได เชน ธนาคาร กลุมเอกชน เปนตน  
                         ๑.๒  สงเสริมสนับสนุนการสรางแบรนดผลิตภัณฑในชุมชนเพ่ือผลักดันสูตลาดสากล  
                                สงเสริม ฝกอบรมใหกลุมมีทักษะและผลักดันในการออกแบบแบรนดผลิตภัณฑของกลุม 
การออกแบบบรรจุภัณฑและการจดทะเบียนเปนสินคา OTOP  ผานการประสานงานกับสํานักงานพัฒนาชุมชน 
จังหวัดลําปางและสํานักงานเกษตรจังหวัดลําปาง  

  ๑.๓ สนับสนุนใหเกิดศูนยแสดงผลิตภัณฑ สินคา ในชุมชน             
        จัดตั้งศูนยแสดงสินคาผลิตภัณฑของเทศบาลเมืองพิชัย เพ่ือเปนศูนยกลางในการนําสินคา  

ผลิตภัณฑของแตละกลุม มาจัดแสดงและจําหนายสินคา รวมท้ังเปนศูนยสาธิตในการทําผลิตภัณฑ ตาง ๆ ของกลุม  
ตลอดจน เปนการสงเสริมการทองเท่ียว สรางรายไดเสริมใหกับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองพิชัย 
                     ๑.๔ สงเสรมิและพัฒนาทักษะและความสามารถดานเกษตรกรรมแกเกษตรกร รวมถึงพัฒนา 
พ้ืนท่ีการเกษตร  
         จัดฝกอบรมใหความรูแกเกษตรกร ในเขตพ้ืนท่ีในการพัฒนา เปนเกษตรเชิงสรางสรรค 
เพ่ือใหเกิดการสรางมูลคาโดยเนนเกษตรชีวภาค เกษตรปลอดภัย และชูผลผลิตของพ้ืนท่ี เปนเกษตรอัตลักษณ 
ของเทศบาลเมืองพิชัยพรอมท้ังมีการประสานงานกับสํานักงานเกษตรอําเภอเมืองลําปาง และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
ในการจัดหาตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกร  
                           ๑.๕ สงเสริมการลงทุนเพ่ือการเกษตรและตลาดรองรับผลิตผลการเกษตรของชุมชน 
ตามกรอบอํานาจหนาท่ีของเทศบาล  
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๒. นโยบายดานการศึกษาและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในชุมชน  
                           ๒.๑ สงเสริมใหมีการอบรมทักษะอาชีพ เพ่ือสรางรายได แกประชาชน เด็ก สตรี ผูสูงอายุ 
คนพิการและผูดอยโอกาส                                                                                                                                                                 

            มีการจัดฝกอบรมทักษะอาชีพและตอยอดการฝกอบรมทักษะอาชีพท่ีเคยไดรับการ 
ฝกอบรมไปแลว โดยจะเนนการพัฒนาทักษะ การเรียนรูในแตละสาขาอาชีพ 
ตามความตองการของชุมชนและตลาด พรอมท้ังมี การดําเนินการเชิงรุก ในการคนหาผูดอยโอกาสในแตละหมูบาน 
เพ่ือสรางโอกาสใหแกผูดอยโอกาส คนพิการ 
ไดเขาถึงปจจัยพ้ืนฐานในการดํารงชีวิตและอาชีพตามความสามารถของแตละบุคคล  
                          ๒.๒ สงเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาในชุมชน ท้ังในระบบและนอกระบบ ตามขอบเขต 
อํานาจหนาท่ีของเทศบาล  
                          ๒.๓ พัฒนาศูนยเด็กเล็กใหไดมาตรฐาน ท้ังดานอาคาร สถานท่ี 
และอุปกรณการเรียนการสอน ใหเหมาะกับการเรียนรูของเด็ก เพ่ือสรางพัฒนาการท่ีสมวัย  
                          ๒.๔ สนับสนุนและสงเสริมกิจกรรมของกลุม อสม. อปพร. กลุมแมบานและกลุมอ่ืนๆ  
                                มีการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ ท่ีเปนสาธารณะประโยชนของกลุม อสม. 
อปพร. กลุมแมบานและกลุมอ่ืน ๆ ตามกรอบอํานาจหนาท่ีของเทศบาล  
 

๓. นโยบายดานสุขภาพ  
                          ๓.๑ สนับสนุนผลักดันใหเกิดสวนสาธารณะของเทศบาลเมืองพิชัยและสนับสนุนการจัดสรร 
พ้ืนท่ีสวนหยอมและจัดหาอุปกรณ ออกกําลังกายใหครอบคลุมทุกชุมชน โดยการจัดหาพ้ืนท่ีสาธารณะประโยชน 
หรือทางรวม ทางแยกภายในหมูบานจัดเปนสวนสาธารณะ สวนหยอม ท่ีรมรื่น นาอยู เปนชุมชนสีเขียว 
ใหเทศบาลเปนเมืองนาอยูอยางยั่งยืน  
                          ๓.๒ สงเสริมการจัดการแขงขันกีฬาในชุมชนและจัดการแขงขันกีฬาประจําป 
เพ่ือเชื่อมสัมพันธ แตละชุมชน ใหเกิดความสามัคคีและเพ่ือสุขภาพของประชาชนในแตละหมูบาน  
                          ๓.๓ พัฒนาและปรับปรุงระบบบริการสาธารณสุขฉุกเฉินใหมีประสิทธิภาพ  อาทิ 
บริการรับสง คนปวย การสงเสริมงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองพิชัย ใหครอบคลุมทุกมิติ  
ตามกรอบ อํานาจหนาท่ี เปนตน 

๔. นโยบายดานศิลปวัฒนธรรม  
                           ๔.๑ สงเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน 
                                 มีการอนุรักษ สืบสานประเพณีของหมูบานในดานตาง ๆ 
พรอมท้ังตอยอดภูมิปญญาทองถ่ิน ของแตละหมูบานเพ่ือมิใหเกิดการสูญหาย 
พรอมมีการจัดทําทะเบียนปราชญชาวบานและมีการถอดบทเรียนและ 
ความรูของปราชญชาวบานในแตละดาน เพ่ืออนุรักษไวสูรุนลูกรุนหลานตอไป 
 

๕. นโยบายดานสาธารณูปโภคพ้ืนฐานและส่ิงแวดลอม  
                          ๕.๑ ปรบัปรุงและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานใหอยูในสภาพสมบูรณ ปลอดภัย ตามมาตรฐาน     
                                ปรับปรงุถนนใหเปนถนนคอนกรีตหรือถนนแอสฟลทติดคอนกรีต ทอระบายน้ํา ใหอยู
ในสภาพสมบูรณ ปลอดภัย ตามมาตรฐานงานทาง ใหครอบคลุมทุกหมูบานและซอมแซมถนนท่ีชํารุดเสียหายใหอยู
ในสภาพดี เพ่ือการสัญจรท่ีดีของประชาชนและการปองกันแกไขปญหาน้ําทวม  
                       ๕.๒ สนับสนุนและผลักดันการสรางสะพานจุดท่ีเปนพ้ืนท่ีเชื่อมตอสําคัญระหวางชุมชน 
โดยการประสานงานดําเนินการกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมเจาทา เปนตน 
รวมท้ังดําเนินการเองภายใตกรอบของเขตอํานาจหนาท่ีของเทศบาล  
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                       ๕.๓ สนับสนุนการขยายเขตการประปาสวนภูมิภาคใหเขาถึงทุกชุมชนอยางท่ัวถึง  สนับสนุน 
การประปาหมูบาน  ปรับปรุงและขยายเขตประปาในแตละหมูบาน/ชุมชน ใหมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหประชาชน 
ไดใชน้ําอุปโภคและบริโภคท่ีสะอาดและท่ัวถึงทุกครัวเรือน รวมท้ังประสานประปาสวนภูมิภาค  ในการขยาย 
เขตประปาใหครอบคลุม เพียงพอกับความตองการของประชาชน 
                       ๕.๔ สนับสนุนการติดตั้งระบบแสงสวางใหครอบคลุมพ้ืนท่ีอยางท่ัวถึงท้ังชุมชน 
                               สนับสนุนการติดตั้งระบบไฟฟาสาธารณะใหครอบคลุมพ้ืนท่ีอยางท่ัวถึง  
โดยการประสานการไฟฟาสวนภูมิภาคเพ่ือขอขยายเขตไฟฟาสาธารณะใหสวางไสวทุกพ้ืนท่ี 
รวมท้ังการซอมแซมไฟฟาสาธารณะ ใหใชการไดสวางท่ัวถึงทุกหมูบาน/ชุมชน  
                      ๕.๕ พัฒนาระบบจัดการขยะใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีในหมูบาน ชุมชนเทศบาลเมืองพิชัย    
                            สนับสนุนและสงเสริมการคัดแยกขยะ เพ่ือลดปริมาณขยะ สงเสริมการจัดตั้งธนาคารขยะ 
เพ่ือเพ่ิมรายไดใหกับประชาชน  
                      ๕.๖ ผลักดันการติดตั้งกลองวงจรปดใหครอบคลุมพ้ืนท่ีจุดเสี่ยง ภายในชุมชน 
เพ่ือความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
                      ๕.๗  พัฒนา ปรับปรุง เครื่องมือเครื่องใช วัสดุอุปกรณ และปรับแผน โครงสรางการบริหาร 
งานของเทศบาล  ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน เพ่ือรองรับการใหบริการ แกประชาชนท่ีใชบริการของเทศบาล 
                     ๕.๘ ปรับภูมิทัศนในพ้ืนท่ีเขตเทศบาล และบริเวณริมแมน้ําวัง  หากไดรับอนุญาต 
จากเจาของพ้ืนท่ี และอ่ืน ๆ 

            ทุกนโยบายการบริหารงานเทศบาลเมืองพิชัยตามท่ีกระผมไดนําเสนอไปขางตน  คือความตั้งใจ 
ของกระผม ในฐานะผูดํารงตําแหนงนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย ซ่ึงลวนกลั่นกรองมาโดยมุงประโยชนสุขของ 
ประชาชนในทองถ่ินเทศบาลเมืองพิชัยเปนท่ีตั้ง   กระผมมีความม่ันใจวานโยบายของกระผมจะกอใหเกิด
ผลกระทบ ในเชิงบวกตอคุณภาพชีวิตความเปนอยูของพ่ีนองประชาชน 
และนําพาพ่ีนองประชาชนชาวเทศบาลเมืองพิชัย ทุกทานกาวสูอนาคตท่ีดีกวาไดอยางแนนอน  
           กระผมหวังเปนอยางยิ่งวานโยบายของกระผมจะไดรับการพิจารณาสนับสนุนจากทานประธาน 
สภาเทศบาลเมืองพิชัย และทานสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัยทุกทาน  เพ่ือความเจริญกาวหนาอยางม่ันคง 
ยั่งยืนของทองถ่ิน และประโยชนสุขของประชาชนชาวเทศบาลเมืองพิชัย 
          กระผมขอขอบพระคุณทุกทานท่ีวมรับฟงคําแถลงนโยบายการบริหารงานเทศบาลเมืองพิชัย 
ในครั้งนี้และกราบขอบพระคุณประชาชนในเขตเทศบาลเมืองพิชัยทุกทานท่ีกรุณามอบความไววางใจ
กระผมในการปฏิบัติหนาท่ีนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองพิชัย กระผมขอใหคําม่ันสัญญาวาจะมุงม่ัน 
ปฏิบัติหนาท่ีตามพันธะสัญญาท่ีไดใหไวอยางเต็มกําลังดวยความตั้งใจและซ่ือสัตยสุจริตเพ่ือตอบแทน 
การตัดสินใจครั้งสําคัญในครั้งนี้ของพ่ีนอง ประชาชนชาวเทศบาลเมืองพิชัยทุกทานท่ีมีใหกระผม ขอบพระคุณครับ 
 
         นายสองเมือง วงคไชย 

                                                                               นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย 
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นายธนานันท  เท่ียงฟู  -  ขอขอบคุณ นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย ท่ีไดแถลงนโยบายตอสภาเทศบาล  
ประธานสภาฯ           มีสมาชิกทานใดจะซักถามหรือไม  ขอเรียนเชิญ 
 
 

รอยตรีวิเชียร  ฝนมณีวรรณ   - เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองพิชัยท่ีเคารพ และสมาชิกสภาเทศบาล ขาพเจา  
สมาชิกสภาเทศบาล       รอยตรีวิเชียร  ฝนมณีวรรณ   ตาํแหนง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัยจากท่ีไดรับการ    
                               แถลงนโยบาย จากนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย ตอสภาเทศบาลในวันนี้ 
   ขอสนับสนุนนโยบายในการบริหารของทางคณะผูบริหาร ในทุก ๆ ดาน และขออภิปราย   
                               ในดานเกษตรกร เนื่องจากพ้ืนท่ีใน บานมอนเขาแกว   บานทุงกู  บานทรายใต                       
                               รอยละ 70 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทําสวน ทํานา มีปญหาเรื่องน้ํา แหลงน้ํา                
                               เพ่ือใชในการเกษตรกรรม และถนนเขาพ้ืนท่ีทุงนา  ขอนําเรียนผานทานประธานสภา   
                               เทศบาล ผานสภาไปยังฝายบริหาร ไดพัฒนารองน้ําสาธารณะตาง ๆ โดยการขุดลอก       
                               ทําคันรอง เปนถนนเขาสูพ้ืนท่ีทางเขาทุงนา เพ่ือประโยชนของประชาชนในพ้ืนท่ี      

-ดานการสงเสริมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน กลุมผลิตเม็ดพันธุขาว 
-ดานศิลปวัฒนธรรม การปนหมอดิน เพ่ืออนุรักษสูรุนลูก รุนหลาน เครื่องปนดินเผา 
บานมอนเขาแกว เปนภูมิปญญาของชาวบานมายาวนาน ขอใหฝายบริหารเทศบาลเมือง
พิชัย ไดใหการสนับสนุน และพัฒนา ในดานดังกลาว ตอไป 

 
นายสงา  กันทะ         -  เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองพิชัยท่ีเคารพ และสมาชิกสภาเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล      ขาพเจา นายสงา  กันทะ   ตําแหนง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย จากท่ีไดรับการ 
                              แถลงนโยบาย จากนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย ตอสภาเทศบาลในวันนี้ขอชื่นชมและ 
           ใหการสนับสนุนนโยบายในทุก ๆ ดาน  โดยเนนในเรื่องการประปา ปญหาท่ีสําคัญ 
                              ควรไดรับการแกไข ชวยเหลือ เพราะน้ําเปนสิ่งสําคัญในการดํารงชีวิตทุกดาน ปญหา 
                              เรื่องขยะ ท่ียังไมไดรับการแกไขเทาท่ีควร เชน บานเอ้ืออาทร ม.14  ต.พิชัย                   
                              การเก็บขยะไมท่ัวถึง จึงขอฝากการเรงแกไขปญหา ดังกลาวใหฝายบริหารชวยแกไข    
                              ตอไป 
 

รอยเอกประเสริฐ เพ่ิมพูล     -  เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองพิชัยท่ีเคารพ และสมาชิกสภาเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล       ขาพเจา รอยเอกประเสริฐ เพ่ิมพูล    ตําแหนง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย 

ตามท่ีไดรับฟงนโยบาย ดานสาธารณูปโภคพ้ืนฐานและสิ่งแวดลอม รูสึกมีความยินดีและ
ขอขอบคุณทานนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย และขอสนับสนุนในทุก ๆ ดาน  และขอบคุณ
ท่ีใหความสําคัญกับสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะ เรื่อง การจัดการขยะ เพราะปจจุบันนี้ ขยะ
เปนอีกปญหาหนึ่งท่ีเกิดในชุมชน โดยเฉพาะชุมชนท่ีคอนขางเปนชุมชนเมือง หรือก่ึง
เมือง เชน หมูบานสันติสุข  หมูท่ี 15 ซ่ึงผมอาศัยอยู เปนตน ดังนั้น นโยบายพัฒนาดาน
สิ่งแวดลอม ซ่ึงหนึ่งในนั้นคือ การพัฒนาระบบการจัดการขยะใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีใน
ชุมชน ขอสนับสนุนใหมีการคัดแยกขยะ ซ่ึงจะชวยแกไขปญหาในเรื่องท่ีเก่ียวของกับ
สิ่งแวดลอมไดดีระดับหนึ่ง ขอฝากปญหาขยะของหมูบานสันติสุขไวพิจารณาดวย 
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นางลัดดา  หอมโกศล     -  เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองพิชัยท่ีเคารพ และสมาชิกสภาเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล       ขาพเจา นางลัดดา  หอมโกศล     ตําแหนง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย 

จากท่ีไดรับการแถลงนโยบาย จากนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย ตอสภาเทศบาลในวันนี้ 
   ขอชื่นชมและใหการสนับสนุนนโยบายในทุก ๆ ดาน  และขอฝากใหทางฝายบริหาร   
                               แกปญหา โดยเนนในเรื่องขยะ และน้ํา ท่ีควรไดรับการแกไข ชวยเหลือ เพราะน้ําเปนสิ่ง   
                               สําคัญในการดํารงชีวิต   ปญหาเรื่องขยะ ท่ียังไมไดรับการแกไขเทาท่ีควร เชน บานพิชัย    

ม. 1  ต.พิชัย การจัดเวรการจัดเก็บขยะในแตละสัปดาห บางวันท่ีไปเก็บไมท่ัวถึง  เก็บ
ไมครบทุกซอย ทําใหเกิดปญหาขยะรวมกองเปนจํานวนมาก จึงขอฝากการเรงแกไข
ปญหาดังกลาวใหฝายบริหารชวยแกไข ตอไป 

 
 
นายสองเมือง  วงคไชย - เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองพิชัยท่ีเคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี      กระผมขอขอบคุณทุก ๆ ทานท่ีไดใหชื่นชมและท่ีใหการสนับสนุนนโยบาย และไดแจง   
                          ฝากถึงปญหาดานตาง ๆ เพ่ือเรงใหดําเนินการแกไข ตามนโยบายในหลาย ๆ ดาน ตามท่ีมี   
                         ทานสมาชิกสภาแตละทานไดอภิปรายถึงปญหาในดาน ๆ ตาง ๆ  นั้น ขอนําเรียนตามลําดับ     

- บานมอนเขาแกว เปนหมูบานท่ีมีผลิตภัณฑ สินคา เครื่องปนดินเผา มาเปนระยะเวลา
ยาวนาน  กระผมตั้งใจในการเปนสวนรวมกับประชาชน ในการสงเสริมการจําหนาย สูตลาด
สากล โดยมุงเนนดําเนินการแบบ ททท ทําทันที ตามนโยบายดานสงเสริมอาชีพ 

- ปญหาเรื่อง  น้ํา ในฤดูแลง ฤดูฝน เราจะกักเก็บน้ําไวใชตลอดปอยางไร สิ่งนี้เปนหัวใจหลักใน
การแกไขปญหาเรื่องน้ํา เพราะน้ําเปนสิ่งสําคัญในการดํารงชีวิตทุก ๆ เรื่อง  ทานสมาชิกสภา
เทศบาลทุกทานเปนสวนหนึ่งและสวนรวมทําในการดูแลประชาชน ท่ีเราจะแกปญหาไป
พรอมกัน และตั้งใจจะทํางานตามนโยบายดวยความพรอม ตอไป 

- สวนเรื่องน้ําประปา และขยะ ไดรับแจงจากพ้ืนท่ีบางสวน เชน บานฝายนอย  บานทาเดื่อ   
มีปญหาหลักในเรื่องน้ํามีหินปูน มานานเปนเวลา 4- 5 ป  เกิดทอตัน ปญหาเรื่องนี้เปน
นโยบายท่ีตั้งใจดําเนินการใหเรงดวน  จากท่ีไดเคยออกหาเสียงในการเลือกตั้ง เชื่อวาไดรับ
การรองเรียนในปญหาอันดับตน ๆ วาจะมีแนวทางการแกไขปญหาอยางไร วาจะใหเพ่ิมรอบ
การจัดเวรเก็บขยะ อยางไร สวนการขยายประปา ดําเนินการแจงขอขยายไปยังประปา             
สวนภูมิภาค และทางฝายบริหารขอรับเรื่องไวดําเนินการตามนโยบาย ตอไป 

 
 
 
นายธนานันท  เท่ียงฟู  -  ขอขอบคุณ นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย ท่ีไดชี้แจงขออภิปรายตาง ๆ ท่ีทานสมาชิกซักถาม 
ประธานสภาฯ           มีสมาชิกสภาเทศบาล ทานใดจะอภิปรายในเรื่องอ่ืน อีกหรือไม ขอเรียนเชิญ 
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นายอินถา  ปนตาติ๊บ     -กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลฯและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 

สมาชิกสภาเทศบาล       ขาพเจา นายอินถา  ปนตาติ๊บ  ตําแหนง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย  
จากท่ีไดรับการแถลงนโยบาย จากนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย ตอสภาเทศบาลในวันนี้ 

   ขอชื่นชมและเห็นควรสนับสนุนตามนโยบายในทุก ๆ ดาน  และขอฝากใหทางฝาย   
                               บรหิาร   เนนในเรื่องการสงเสริมการทองเท่ียว เสนอใหมีการจัดตั้งศูนยจําหนายสินคา  
                               otop ของบานตนตอง   บานมอนเขาแกว มีผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผา   บานทรายใต  
                               มีผลิตภัณฑเถาวัลย  ผูคนจากพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ สามารถเขามาชมมาดูงานของเทศบาลเมือง   
                               พิชยัได จัดใหมีศูนยการเรียนรูหมูบาน  การออกเยี่ยมชุมชน เชน ชวงเวลากลางวันจัดให   
                               มีการเขาไปเยี่ยมชม  กินอาหาร ชมการเกษตรกรรม เปนการเพ่ิมรายได สรางขวัญ   
                               กําลังใจในการดํารงชีวิตของประชาชนไดอีกทาง 
 
นางก่ิงแกว แสงรุง     -กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลฯและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 

รองประธานสภาฯ      ขาพเจา นางก่ิงแกว แสงรุง    ตําแหนง รองประธานสภาเทศบาลเมืองพิชัย  
       จากท่ีไดรับการแถลงนโยบาย จากนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย ในทุกนโยบาย ตอสภา    
       เทศบาลในวันนี ้ ขอชื่นชมท่ีทานไดเห็นความสําคัญของประชาชนและเห็นควรสนับสนุน   
       ตามนโยบายในทุก ๆ ดาน   

 
 
นายสมนึก  ตันชุม     -กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลฯและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 

สมาชิกสภาเทศบาล    ขาพเจา นายสมนึก  ตันชุม     ตําแหนง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย  
จากท่ีไดรับการแถลงนโยบาย จากนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย ในทุกนโยบาย ตอสภาเทศบาล                
ในวันนี ้เห็นควรสนับสนุนตามนโยบายในทุก ๆ ดานเชนกัน และขอฝากปญหาของชุมชนบาน
เดน หมูท่ี 13 ท่ีไมมีน้ําประปาใช มีความแหงแลง ตองขอความชวยเหลือจากเทศบาลเมืองพิชัย  
จากคายสุรศักดิ์มนตรี อยูตลอดเม่ือเกิดปญหาและเม่ือมีการจัดกิจกรรมตาง ๆ ในชุมชน มีแต 
น้ําบาดาลใชและเปนน้ําท่ีไมสะอาด ฤดูแลงแลวไมมีน้ําใช จึงขอฝากทางฝายบริหารเรง
ดําเนินการแกไขปญหานี้ดวย   

 
 

นายสองเมือง  วงคไชย - เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองพิชัยท่ีเคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี      กระผมขอขอบคุณทุก ๆ ทานท่ีไดใหชื่นชมและท่ีใหการสนับสนุนนโยบาย และไดแจง   
                          ฝากถึงปญหาดานตาง ๆ เพ่ือเรงใหดําเนินการแกไข ตามนโยบายในหลาย ๆ ดาน ตามท่ีมี   
                         ทานสมาชิกสภาแตละทานไดอภิปรายถึงปญหาในดาน ตาง ๆ  นั้น ขอนําเรียนตอทานสมาชิก   
                         สภาฯ วาปญหาท่ีทานไดเสนอมายังฝายบริหารไดมีนโยบายท่ีจะดําเนินการ สําหรับดานการ   
                         สงเสริมการทองเท่ียวชุมชน การท่ีจะขับเคลื่อนไปไดนั้น ไมเพียงแคนายกเทศมนตรีจะ   
                         ทํางานดําเนินการไดเพียงคนเดียว จึงฝากขอความรวมมือจากทานสมาชิกสภาเทศบาลเมือง   
                         พิชัย ท้ัง 18 คน ดวย ท่ีจะรวมกันดําเนินการตามนโยบายตางๆ ไดสําเร็จ เพราะทุกทานมี   
                         ความรับผิดชอบในหนาท่ีไมนอยกวาผม จึงขอความรวมมือจากสภาเทศบาลในการพิจารณา   
                         อนุมัติการเสนอขอตามแผนงาน ตามโครงการตาง ๆ ใหเปนประโยชนตอประชาชน ตอไป 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ  
 
นายธนานันท  เท่ียงฟู   - ขอขอบคุณทานสมาชิกสภาทุกทานและนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย 
ประธานสภาฯ             ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืน ๆ เรื่อง    การคัดเลือกสมาชิกสภาทองถ่ินเปน

คณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา แผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
และ คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี 

ในโอกาสนี้ จึงขอปรึกษาจากท่ีประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย  วาเห็นชอบใหมีการเลือก   
                               การคัดเลือกสมาชิกสภาทองถ่ินเปนคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา 

ดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  และ คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี  หรือไม  จึงขอใหเลขานุการสภาฯ ดําเนินการตรวจสอบ
วามีสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ีประชุม    ครบเปนองคประชุมหรือไม   เนื่องจากถามี
สมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ีประชุมไมครบ จํานวนเปนองคประชุม  จะไมสามารถลงมติ
เรื่องใด ๆ ได  
 

 
นายวิทยา ธิมา   - จากการตรวจสอบแลว  มีสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ีประชุม                       
เลขานุการสภาฯ    จํานวน 18  ทาน  เปนอันครบองคประชุม 
 
 
นายธนานันท  เท่ียงฟู   - เม่ือมีสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ีประชุมครบองคประชุม 
ประธานสภาฯ              จึงขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองพิชัย วาเห็นชอบ ใหมีการคัดเลือกสมาชิกสภา    
                              ทองถ่ินเปนคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา แผนพัฒนา    
                              ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.     
                              ๒๕๖๑ และ คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี 
                             หรือไม  /  สมาชิกสภาเทศบาล ทานใดใหความเห็นชอบ  ขอไดโปรดยกมือ 
                                
 
มติท่ีประชุม       - เห็นชอบเปนเอกฉันท (เห็นชอบ 16 เสียง ประธานฯและเลขาฯ งดออกเสียง  2 เสียง) 
 
 
นายธนานันท  เท่ียงฟู   4.1  การคัดเลือกสมาชิกสภาทองถ่ินเปนคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ประธานสภาฯ           วาดวยการจัดทํา แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘   

                  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  
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-   ตามท่ีคณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นสมควรใหมีการเลือกตั้ง และคณะกรรมการการเลือกตั้งไดออก
ประกาศกําหนดใหมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ตามประกาศ
คณะกรรมการเลือกตั้ง เรื่อง กําหนดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี 
ลงวันท่ี ๑ กุมภาพันธ  ๒๕๖๔ ซ่ึงมีผลทําใหสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี พนจาก
ตําแหนงตั้ งแตวันท่ีคณะกรรมการเลือกตั้ งประกาศกําหนดให มีการเลือกตั้ ง ส งผลให
คณะกรรมการตาง ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินหมดวาระลงตามการสิ้นสุดสมาชิกภาพสมาชิกสภาเทศบาล  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๘ 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑ ขอ ๘ ใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน ประกอบดวย (๓) สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวน
สามคน  และ ขอ ๒๘ ใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถ่ิน  (๑) สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินเลือกจํานวนสามคน เพ่ือใหเปนไปตาม
ระเบียบฯ ดังกลาวขางตน จึงขอนําเรื่องหารือการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัยเพ่ือเปน
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล จํานวน ๓ คน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาล จํานวน ๓ คน   

 จึงขอให สมาชิกสภาเทศบาล ไดพิจารณาคัดเลือก สมาชิกสภาเทศบาลเพ่ือเปนตัวแทน
ในการเปนคณะกรรมการ  ท้ัง  2 คณะ ดังกลาว ในการนี้ ขอใหเลขานุการสภาเทศบาล ไดชี้แจง
แนวทางการคัดเลือกตอท่ีประชุมสภา  ในการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย เพ่ือเปน
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองพิชัย 
 

 
นายวิทยา ธิมา  -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
เลขานุการสภาฯ     พ .ศ.๒๕๔๘  หมวด ๑ ขอ ๘ (๓) กําหนดใหมีสมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือก   
                    จํานวน ๓ คน เปนคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน โดยกรรมการดังกลาว ใหมีวาระอยูใน 

           ตําแหนง คราวละสี่ป และอาจไดรับการคัดเลือกอีกก็ได  เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง     

           มหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับท่ี 3)      

           พ.ศ.2561  และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันท่ี     

           ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําแผนและประสานแผนพัฒนา      

           ทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน กําหนดวา  ในการเสนอชื่อสมาชิกสภาทองถ่ินตอท่ี 

          ประชุม ตองมีผูรับรองจํานวน อยางนอย    ๒  คน และผูซ่ึงไดรับการเสนอชื่อตองอยูในท่ีประชุม    

                     และตองใหความยินยอม  ในการเสนอชื่อหากมีการเสนอชื่อครบพอดีตามจํานวน ใหถือวาบุคคล    

                     ท่ีไดรับการเสนอชื่อนั้นไดรับการคัดเลือก หากมีการเสนอชื่อเกินกวาจํานวนท่ีกําหนด ใหประธาน   

                     ในท่ีประชุมแจงใหผูเขารวมประชุมคัดเลือก ผูไดรับการเสนอชื่อโดยการลงคะแนนลับ ใชวิธีการ    

                    เขียนชื่อตัวและชื่อสกุลผูท่ีไดรับ การเสนอชือ่ลงในบัตรคะแนนท่ีประธานท่ีประชุมมอบให 
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                     ไดไมเกินตามจํานวนท่ีกําหนด ใหประธานในท่ีประชุมตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินท่ีอยูในท่ีประชุม    

                    และมิไดเปนผูไดรับการเสนอชื่อจํานวนไมเกินสามคน  เปนกรรมการตรวจนับคะแนน  

  เม่ือตรวจนับคะแนนแลว ใหผูท่ีไดรับคะแนนสูงสุดตามลําดับเปนซ่ึงผู 

          ไดรับการคัดเลือกจนครบจํานวนท่ีกําหนด ในกรณีท่ีมีผูไดรับคะแนนในลําดับเดียวกันหลายคน     

          ทําใหไมสามารถคัดเลือกได ใหท่ีประชุมจัดใหมีการลงคะแนนใหมเฉพาะผูซ่ึงไดรับคะแนนเทากัน  

          ถาลงคะแนนครั้งท่ีสองแลว ปรากฏวา  ไดคะแนนเทากันอีก ใหใชวิธีการจับฉลากตามท่ีประธาน   

          ในท่ีประชุมกําหนด  ใหประธานสภาทองถ่ิน มีหนังสือแจงผลการคัดเลือกใหผูบริหารทองถ่ิน  

                    เพ่ือออกคําสั่งแตงตั้งตอไป  ผูบริหารทองถ่ินจัดทําเปนคําสั่งขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน    

                    และมีหนังสือแจงหนวยงานท่ีเก่ียวของและแจงเจาตัวทราบโดยเร็ว 

 

นายธนานันท  เท่ียงฟู   - เม่ือทุกทานไดรับฟงระเบียบท่ีเก่ียวของแลว  จึงขอใหสมาชิกสภา เสนอชื่อสมาชิก 

ประธานสภาฯ         สภาเทศบาล จํานวน ๓ คน เพ่ือเปนคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองพิชัย ขอเรียนเชิญ 

  

นายอินถา  ปนตาติ๊บ     -กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลฯและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 

สมาชิกสภาเทศบาล       ขาพเจา นายอินถา  ปนตาติ๊บ  ตําแหนง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย  ขอเสนอให 

๑. รอยตรีวิเชียร  ฝนมณีวรรณ       สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย 

๒. นายบุญศรี  ศรียอด                สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย 

3. นายสุทิน  โลกคําลือ            สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย 

                                         เปนกรรมการ ในคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองพิชัย 

นายธนานันท  เท่ียงฟู  -  สมาชิกทานใดใหการรับรอง  ขอไดโปรดยกมือ  
ประธานสภาฯ        มีผูรับรองถูกตอง ไดแก 1. นางลัดดา หอมโกศล  2.นายสมนึก ตันชุม                      

                               3. นายโสดา ตะโกสีย  มีผูเสนอเปนอยางอ่ืนอีกหรือไมครับ 

    - กอนมีมติท่ีประชุม ขอสอบถามสมาชิกสภาเทศบาล ผูไดรับการเสนอชื่อ 
                                ใหเปนคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองพิชัย วามีความยินยอม หรือไม 
 

รอยตรีวิเชียร  ฝนมณีวรรณ     -  ขาพเจา รอยตรีวิเชียร  ฝนมณีวรรณ   ตําแหนง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย 
สมาชิกสภาเทศบาล             ใหการยินยอมเพ่ือแตงตั้งเปนคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองพิชัย       
 

นายบุญศรี  ศรียอด           -  ขาพเจา นายบุญศรี  ศรียอด    ตําแหนง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย 
สมาชิกสภาเทศบาล            ขอเรียนวา ยังไมมีความพรอมท่ีจะไดรับการแตงตั้งเปนคณะกรรมการพัฒนา 

                                    เทศบาลเมืองพิชัย จึงขอใหท่ีประชุมเสนอสมาชิกสภา ทานอ่ืนแทน              
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นายสุทิน  โลกคําลือ -  ขาพเจา นายสุทิน  โลกคําลือ ตําแหนง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย 
สมาชิกสภาเทศบาล           ใหการยินยอมเพ่ือแตงตั้งเปนคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองพิชัย              

 

นายธนานันท  เท่ียงฟู  -  เนื่องจากมีสมาชิกสภาท่ีไดรับการเสนอชื่อ ไมยินยอมเปนคณะกรรมการพัฒนา 
ประธานสภาฯ         เทศบาลเมืองพิชัย จํานวน 1 ราย  จึงขอใหทานสมาชิกสภาเทศบาลไดเสนอชื่อเพ่ิมเติม 
 

นายอินถา  ปนตาติ๊บ     -กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลฯและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 

สมาชิกสภาเทศบาล       ขาพเจา นายอินถา  ปนตาติ๊บ  ตําแหนง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย  ขอเสนอให 

                    นายโสดา  ตะโกสีย  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย  เปนกรรมการ ในคณะกรรมการ    

                    พัฒนาเทศบาลเมืองพิชัย 

 

นายธนานันท  เท่ียงฟู  -  สมาชิกทานใดใหการรับรอง  ขอไดโปรดยกมือ  
ประธานสภาฯ        มีผูรับรองถูกตอง ไดแก 1. นายสงา กันทะ  2. นางพรรณอร สารสืบ                        
                               3. นางก่ิงแกว  แสงรุง 

- ขอสอบถามสมาชิกสภาเทศบาล ผูไดรับการเสนอชื่อ 
                                ใหเปนคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองพิชัย วามีความยินยอม หรือไม 
 

นายโสดา ตะโกสีย   -  ขาพเจา นายโสดา ตะโกสีย  ตําแหนง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย 
สมาชิกสภาเทศบาล        ใหการยินยอมเพ่ือแตงตั้งเปนคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองพิชัย       

 

นายธนานันท  เท่ียงฟู   - มีสมาชิกทานใดเสนอผูอ่ืนอีกหรือไม ขอเรียนเชิญ 

ประธานสภาฯ           - หากไมมีทานใดจะเสนอชื่อ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองพิชัยเพ่ิมเติมอีก   

                   เปนอันวาท่ีประชุมมีมติให   

๑. รอยตรีวิเชียร  ฝนมณีวรรณ       สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย 

๒. นายโสดา ตะโกสีย    สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย 

3. นายสุทิน  โลกคําลือ            สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย 

                                         เปนกรรมการ ในคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองพิชัย 
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นายธนานันท  เท่ียงฟู   - 4.2  การคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 
ประธานสภาฯ           ในการนี้ ขอใหเลขานุการสภาเทศบาล ไดชี้แจงแนวทางการคัดเลือกตอท่ีประชุมสภา 
 
นายวิทยา ธิมา  -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
เลขานุการสภาฯ    พ.ศ.๒๕๔๘  หมวด 6 ขอ 2๘ (1) กําหนดใหมีสมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือก   
                     จํานวน ๓ คน เปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยกรรมการดังกลาว  

            ใหมีวาระอยูในตําแหนง คราวละสี่ป และอาจไดรับการคัดเลือกอีกก็ได  เพ่ือปฏิบัติตาม    

            ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน      

  พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561  และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท                

  ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันท่ี  ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑการจัด 

  ทําแผนและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน กําหนดแนวทางการ      

  คัดเลือก โดยใชวิธีการคัดเลือกเชนเดียวกับการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  

 

นายธนานันท  เท่ียงฟู   - สมาชิกทานใดจะเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน ๓ คน เพ่ือเปนคณะกรรมการ 
ประธานสภาฯ              ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ขอเรียนเชิญ 

 

นายสมนึก ตันชุม        -กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลฯและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 

สมาชิกสภา          ขาพเจา นายสมนึก ตันชุม  ตําแหนง สมาชิกสภาเทศบาลฯ ขอเสนอ 

๑. รอยเอกประเสริฐ เพ่ิมพูล           สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย 

๒. นางลัดดา หอมโกศล          สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย 

     ๓. รอยตรีมานพ  กิตตะวงศ                   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย 

  เปน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลเมืองพิชัย 
 

นายธนานันท  เท่ียงฟู  -  สมาชิกทานใดใหการรับรอง  ขอไดโปรดยกมือ  
ประธานสภาฯ        มีผูรับรองถูกตอง ไดแก 1. นางศศิวรรณ  ซ่ือตระกูล  2. นางนฤมล  ปุณะศิร ิ                       
                               3. นายกิตติวัฒน ฝนสุตา 

- ขอสอบถามสมาชิกสภาเทศบาล ผูไดรับการเสนอชื่อ 
                                ใหเปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองพิชัย 
                                วามีความยินยอม หรือไม 
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รอยเอกประเสริฐ เพ่ิมพูล          -  ขาพเจา รอยเอกประเสริฐ เพ่ิมพูล  ตําแหนง สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล        เมืองพิชัย  ใหการยินยอมเพ่ือแตงตั้งเปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 

                                แผนพัฒนา เทศบาลเมืองพิชัย 

 

นางลัดดา หอมโกศล       -  ขาพเจา นางลัดดา หอมโกศล   ตําแหนง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย 
สมาชิกสภาเทศบาล        ใหการยินยอมเพ่ือแตงตั้งเปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

                      เทศบาลเมืองพิชัย 

 

รอยตรีมานพ  กิตตะวงศ     -  ขาพเจา รอยตรีมานพ  กิตตะวงศ  ตําแหนง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย 
สมาชิกสภาเทศบาล      ใหการยินยอมเพ่ือแตงตั้งเปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

                              เทศบาลเมืองพิชัย 

 
นายธนานันท  เท่ียงฟู   - มีสมาชิกทานใดเสนอผูอ่ืนอีกหรือไม ขอเรียนเชิญ 

ประธานสภาฯ           - หากไมมีทานใดจะเสนอชื่อ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 

                           เมืองพิชัยเพ่ิมเติมอีก   เปนอันวาท่ีประชุมมีมติให   

๑. รอยเอกประเสริฐ เพ่ิมพูล           สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย 

๒. นางลัดดา หอมโกศล          สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย 

     ๓. รอยตรีมานพ  กิตตะวงศ                   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย 

  เปน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลเมืองพิชัย 
 
นายธนานันท  เท่ียงฟู   - 4.3  การคัดเลือกคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถ่ิน    

ประธานสภาฯ         หรือพ้ืนท่ี  ขอใหเลขานุการสภาเทศบาล ไดชี้แจงแนวทางการคัดเลือกตอท่ีประชุมสภา 

นายวิทยา ธิมา   - คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นสมควรใหมีการเลือกตั้ง และคณะกรรมการการเลือกตั้งได 
เลขานุการสภาฯ        ออกประกาศกําหนดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ตามประกาศ   

คณะกรรมการเลือกตั้ ง  เรื่ อง กําหนดให มีการเลือกตั้ งสมาชิกสภาเทศบาล และ
นายกเทศมนตรี ลงวันท่ี ๑ กุมภาพันธ  ๒๕๖๔ ซ่ึงมีผลทําใหสมาชิกสภาเทศบาลและ
นายกเทศมนตรี พนจากตําแหนงตั้งแตวันท่ีคณะกรรมการเลือกตั้งประกาศกําหนดใหมีการ
เลือกตั้ง สงผลใหคณะกรรมการท่ีไดรับการคัดเลือกกอนหนานี้ไดพนจากตําแหนงกอนครบ
วาระ  และตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่องหลักเกณฑเพ่ือ
สนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ีพ.ศ.2561 ขอ 12 ใหมีคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ีประกอบดวย (3) สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน          
ท่ีสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ินมอบหมาย  จํานวน 2 คน เปนกรรมการ ขอ 13                       
ใหกรรมการท่ีมาจากการคัดเลือก มีวาระอยูในตําแหนงคราวละ 4 ป   นับตั้งแตวันท่ี              
ออกคําสั่งแตงตั้ง  
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  เพ่ือใหคณะกรรมการ ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  

                เรื่องหลักเกณฑเพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินงานและบริหาร 

                จัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ีพ.ศ.2561 เห็นควรนําเรื่องหารือ    

                เพ่ือใหสภาเทศบาล พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภา เพ่ือเปนคณะกรรมการบริหารกองทุน   

                หลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองพิชัยจํานวน 2 คน โดยใหผูท่ีไดรับคัดเลือกอยูในตําแหนง 

                เทากับวาระท่ีเหลือ ของกรรมการท่ีทดแทน 

 

 

นายธนานันท  เท่ียงฟู   - สมาชิกทานใดจะเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 2 คน เพ่ือเปนคณะ 

ประธานสภาฯ         กรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี ขอเรียนเชิญ 

 

 

นายสงา กันทะ     -กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลฯและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 

สมาชิกสภา        ขาพเจา นายสงา กันทะ ตําแหนง สมาชิกสภาเทศบาลฯ ขอเสนอ 

๑. นางสาวพรรณอร  สารสืบ       สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชยั 

๒. นายกิตติวัฒน  ฝนสุตา           สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย 

     เปน คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี 

 

นายธนานันท  เท่ียงฟู  -  สมาชิกทานใดใหการรับรอง  ขอไดโปรดยกมือ  
ประธานสภาฯ        มีผูรับรองถูกตอง ไดแก 1. ร.ต.วิเชียร ฝนมณีวรรณ  2. นายสุทิน  โลกคําลือ                        
                               3. นายสุพัฒ  อูเงิน 
                               - จะมีสมาชิกทานใดเสนอผูอ่ืนอีกหรือไม ขอเรียนเชิญ 

                              - หากไมมีทานใดจะเสนอชื่อ คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ   
                                ทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี  เพ่ิมเติมอีก  เปนอันวาท่ีประชุมมีมติให   

๑. นางสาวพรรณอร  สารสืบ       สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย 

๒. นายกิตติวัฒน  ฝนสุตา           สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย 

     เปน คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี 

- ในระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืน ๆ  มีสมาชิกทานใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ  อีกหรือไม   
                                 ขอเรียนเชิญ 
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นายสุพัฒ  อูเงิน -กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลฯและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 

สมาชิกสภา           ขาพเจา นายสุพัฒ  อูเงินตําแหนง สมาชิกสภาเทศบาลฯ ขอนําเรียนถึงฝายบริหาร ในเชิง 

                         การขอปรึกษา ในเรื่องปญหาไฟฟา ของบานทุงกู ท่ีมีปญหาไฟฟาดับบอยครั้ง ทําใหเกิด 

                         ความเดือดรอนในเรื่องตาง ๆ สาเหตุหนึ่งมาจากตนไม ก่ิงไมของสวนอาหารปางหลวง  

                         ดานขางสํานักงานเทศบาลเมืองพิชัย เม่ือมีลมพายุมาทุกครั้ง ก่ิงไมพาดสายไฟ เกิดไฟฟา   

                         ลัดวงจร สรางความเดือดรอนเสมอทําใหเครื่องใชไฟฟาในครัวเรือนชํารุด ชุมชนไมมีประปา   

                         ตองใชน้ําจากปมน้ําเอไฟดับ ใชงานไมได  ทําใหไดรับการรองเรียนใหแกไขปญหานี้จาก   

                         ประชาชนอยูตลอด จึงขอฝากใหหาแนวทางแกไขตอไป  อีกหนึ่งปญหาท่ีจะขอฝากไว 

                         ในดานสขุภาพอนามัย ประชาชนในพ้ืนท่ี เขามาใชพ้ืนท่ีในสํานักงานเทศบาลเมืองพิชัย  

                        เปนท่ีออกกําลังกายเปนประจํา ขอใหเพ่ิมแสงสวางในชวงเวลาคํ่า เพ่ิมในเรื่องความปลอดภัย  

                        ตอไป 

 
นายสองเมือง  วงคไชย - เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองพิชัยท่ีเคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี      ขอนําเรียนถึงขอปญหาของทาน สท.สุพัฒ ทางฝายบริหารขอรับเรื่องเพ่ือใหเจาหนาท่ี 
                          ท่ีเก่ียวของเพ่ือหาทางแกไขโดยเร็ว ในปญหาไฟฟาดับ ไดประสานการไฟฟาสวนภูมิภาค 
                          ไปเพ่ือหาทางแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนแลว 
 
 
นางก่ิงแกว แสงรุง      -กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลฯและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 

รองประธานสภาฯ       ขาพเจา นางก่ิงแกว แสงรุง     ตําแหนง รองประธานสภาเทศบาลเมืองพิชัย  
       ขอแจงปญหาเรื่องขยะบานสามัคคีตะวันออก  มีการจัดเก็บขยะในวันพุธเทานั้น   
       ซ่ึงไมเหมือนหมูบานอ่ืน ๆ ท่ีสัปดาหออกเก็บขยะมากกวาหนึ่งวัน  และปญหาน้ํา    
       ชลประทานท่ีในหมูบานเคยใชกันมา ปจจุบันมีรานอาหารเวียงกาหลง ตั้งอยู ทําใหการ 
       ใชน้ํามีปญหาบางครั้งน้ําไมไหล ไมเพียงพอในการใช ขอฝากการแกไขปญหานี้ดวย 

 
 
นายอินถา  ปนตาติ๊บ     -กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลฯและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 

สมาชิกสภาเทศบาล      ขาพเจา นายอินถา  ปนตาติ๊บ  ตําแหนง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย  ขอเสนอปญหา 

                              เรื่องรางระบายน้ําทางเขาบานตนตอง ท่ีใชงานมานานแลว ปญหาของฝาปดทอชํารุด     

                              ไดประสานทางเจาหนาท่ีเทศบาล กองชางไดไปแกปญหา ซอมบอยครั้ง มีแผนงานเพ่ือ   

                              แกไขในเรื่องนี้ ไมทราบวาแผนดําเนินงานในป 2564  ไดวางแผนการซอมงานสวนนี้ ไว   

                              หรือไม อยางไร เพ่ือความปลอดภัยของประชาชนท่ีใชเสนทางนี้จึงขอเรียนฝากปญหา   

                              สวนนี้ไวดวย 
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นางสาวพรรณอร  สารสืบ     -กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลฯและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล       ขาพเจา นางสาวพรรณอร  สารสืบ   ตําแหนง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย   
 ขอนําเรียนปญหา ของบานพิชัย หมูท่ี 1 ในเรื่องการเก็บขยะ ตามตารางการเก็บขยะ

ของเทศบาลเมืองพิชัย สัปดาหละ 3 วัน คือ วันจันทร วนัพุธ วันศุกร แตการเขาเก็บ
ตามซอยในหมูบาน ไมครบถวนบางซอยไมเขาไปเก็บทําใหเกิดปญหาขยะสะสม  

 การตัดก่ิงไมในหมูบาน ท่ีไมสามารถตัดเองได ขอรถกระเชา เขาใหการชวยเหลือ 
 เรื่องฝาปดทอระบายน้ําในหมูบาน ชํารุด ผุพังหลายจุดทําใหเกิดอันตรายตอการใชถนน 

จึงนําเรียนและขอใหเรงแกไขปญหานี้  ตอไป 
 

 
นางศศิวรรณ ซ่ือตระกูล     -กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลฯและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล       ขาพเจา นางศศิวรรณ ซ่ือตระกูล     ตําแหนง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย   
 ขอนําเรียนปญหา ของบานพิชัย หมูท่ี 1  ตามท่ี สท.พรรณอร สารสืบ ไดกลาวไปแลว 
                                และขอเรียนถามฝายบริหารตามนโยบายท่ีไดแจงไว ยินดีท่ีนายกเทศมนตรีไดเห็น

ความสําคัญในการทํางาน ของ อสม.ในพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองพิชัย ปจจุบันมีปญหาเรงดวน
ในการดําเนินการตามนโยบายของทางจังหวัดลําปาง ในการรณรงคเรื่องโรคโควิด 19 
ทานจะมีแนวทางการชวยเหลือ อสม. อยางไร 

 
 

รอยเอกประเสริฐ เพ่ิมพูล     - ขาพเจา รอยเอกประเสริฐ เพ่ิมพูล  ตําแหนง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย 
สมาชิกสภาเทศบาล        ขอนําเรียนเพ่ิมในเรื่องขยะบานสันติสุข หมูท่ี 15 ตามท่ีทางฝายบริหารไดเขาพ้ืนท่ีไปดู

ปญหาบริเวณท่ีท้ิงขยะ ในสวนของก่ิงไมใบหญา บริเวณทายหมูบาน ประชาชนนําขยะนี้
ไปท้ิงกองไวตลอดท้ังป เปนเวลาประมาณ 4-6 เดือน ไมมีการไปปรับพ้ืนท่ีสวนนี้                
เกิดขยะลนทางบริเวณสนามฟุตซอล ขอทางเทศบาลนํารถไปดันปรับพ้ืนท่ีใหเรียบรอย
ดวย 

 
นายสองเมือง  วงคไชย - เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองพิชัยท่ีเคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรีฯ  ขอนําเรียนถึงขอปญหาของทาน สท.ศศิวรรณ ในเรื่องปญหาโควิด 19 ซ่ึงเปนปญหาท่ี   
                               สําคัญท่ีทุกภาคสวนรวมมือกันดําเนินการอยางตอเนื่อง ใหความสําคัญกับเจาหนาท่ีท่ี   
                               เก่ียวของในการแกไขปญหานี้เสมอ และในวันนี้ประธานกรรมการกองทุนหลักประกัน   
                               สุขภาพ จัดใหมีการประชุมบายวันนี้ เทศบาลเมืองพิชัย รวมกับ รพ.สต. , อสม., กํานัน    
                               ผูใหญบาน มารวมเปนกรรมการ ในฐานะเปนผูนําทองถ่ินตั้งใจสนับสนุนทุกอยางทุกดาน   
                               ท่ีมีหนาท่ีในการแกปญหานี้ โดยดําเนินการตามนโยบายของคณะรัฐมนตรีวาการ   
                               กระทรวงมหาดไทย อยางเต็มท่ี เต็มกําลังความสามารถท่ีทางทองถ่ินเราและหนวยงาน 
                               ท่ีเก่ียวของจะรวมแกไข ตอไป 
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นายธนานันท  เท่ียงฟู  -  ขอขอบคุณนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย ท่ีไดตอบขอซักถามตาง  ๆ ของสมาชิกสภาฯ  
ประธานสภาฯ      มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมหรือไม    
 

- เม่ือไมมีทานใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ จึงขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน   
คณะผูบริหาร  เจาหนาท่ี  กํานัน  ผูใหญบาน  ท่ีมารวมประชุม  ในวันนี้   
ในโอกาสนี้จึงขอปดการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก 
ประจาํป 2564  ขอขอบพระคุณ 
 
 

ปดประชุมเวลา 12.15  น. 
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